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 Rumus : 
    Ekspektasi  keuntungan = ∑pay o  * probabilitas. 
 
 Kelemahan : 
     - probabilitas bersifat subjektif 
     - belum mencakup faktor resiko 
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KRITERIA EKSPEKTASI KEUNTUNGAN 

 



Si A mendapat tawaran untuk memilih alternatif yaitu melempar 
mata uang logam Rp. 500 atau tidak melempar.  Jika melempar, jika 
keluar burung garuda dengan probabilitas 0.5, dia akan memperoleh 
hadiah 200 juta.  Apabila angka yang keluar dia harus membayar 100 
juta rupiah.  Jika si A memilih tidak melempar ia pasti mendapatkan 
45 juta rupiah. 
 Ekspektasi pay off jika melempar =  0.5 * 200 + 0.5 * -100 = 50 

juta. 
 Menurut kriteria ekspektasi payoff  pilih melempar mata uang. 
 Tetapi tidak semua orang berani mengambil resiko, ada sebagian 

orang yang lebih memilih tidak melempar dan langsung 
memperoleh 45 juta.  

 Memasukkan f.resiko dengan konsep Nilai Ekivalen Tetap (NET). 
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Contoh 
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Nilai Ekivalen Tetap 



Contoh soal yang sebelumnya 

• Cari nilai NET dari alternatif 1 (melempar mata uang) dengan cara sbb: 

     - Tentukan berapa alternatif X sehingga si A tidak membedakan antara 
alternatif X dengan alternatif melempar mata uang ? 

      Contoh : 

     Jika X=20 juta, si A pilih mana ? 

     J : pilih melempar. 

     Jika X= 30 juta, si A pilih mana ? 

     J : pilih melempar. 

     Jika X = 40 juta, si A pilih mana ? 

     J  : pilih X 

     Jika 35 juta pilih mana ? 

      J : pilih melempar, tetapi kalau lebih besar dari 35 juta pilih X. 

Jadi pada 35 juta, si A tidak membedakan pilihannya antara alternatif X dan 
melempar mata uang.    Nilai Ekivalen Tetap (NET) = 35 juta. 

Kesimpulan: si A akan memilih alternatif tidak melempar karena lebih besar 
dari NET. 5 



Kelemahan NET 

• Sulit diterapkan pada persoalan pengambilan keputusan 
yang lebih kompleks. 

• Misalnya yang melibatkan lebih dari 2 alternatif 
keputusan 
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Pendekatan utilitas 

 
Selain NET, Pemilihan alternatif juga dapat dilakukan 
dengan menghitung nilai Utilitas. 

• Utilitas adalah tingkat preferensi seseorang 
terhadap keputusan yang diambilnya. 

• Utilitas mencerminkan bagaimana sikap pengambil 
keputusan dalam menghadapi resiko 

• Alternatif yang terbaik adalah alternatif yang 
memiliki ekspektasi utilitas yang tertinggi 
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Kurva utilitas 

 
KURVA UTILITY : Kurva yang menggambarkan utility 

suatu nilai atau utility suatu keadaan  tertentu bagi 
pengambil keputusan yang diperoleh berdasarkan 
pejajagan preferensi pengambil keputusan. 

 
Skala utility 1, menyatakan keadaan atau nilai yang 

paling disukai 
Skala utility 0, menyatakan keadaan atau nilai yang 

paling tidak disukai  
 
Tiap orang memiliki kurva utility sendiri-sendiri karena 

tiap orang mempunyai preferensi tersendiri dalam 
menghadapi risiko. 
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Nilai numerik dari 
ekspektasi utility tidak 
memiliki arti intuitif yang 
khusus bagi pengambil 
keputusan. Untuk itu 
biasanya kita kembali ke 
kurva utility untuk 
mencari berapa nilai yang 
berkorespondensi dengan 
ekspektasi utility tersebut. 
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Fungsi Utility 
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EKSPEKTASI UTILITY 

 
• Dengan kriteria utility, maka pemilihan alterantif 

terbaik adalah dengan mencari utility dari masing-
masing nilai payoff  dengan menggunakan kurva 
utility. 

• Setelah itu, menghitung nilai Ekspektasi Utility (EU) 
dari masing-masing alternatif keputusan. 

• Alternatif terbaik adalah alternatif yang memberikan 
nilai ekspektasi Utility (EU) tertinggi 

• Langkah berikutnya adalah menentukan Nilai 
Ekivalen Tetap (NET) untuk masing-masing alternatif 
dengan mengkodekan dalam kurva preferensi/utility  
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Contoh 

 Seseorang menghadapi situasi keputusan sbb : 

                                                             Payoff     Utilitas 

                                                                        

 

 

0.4 

A2 

Rp. 100 ribu 

Rp. 40 ribu 

Rp. 0 ribu 

Rp. 80 ribu 

Rp. 20 ribu 

0.5 

0.7 

0.1 A1 

0.3 

1 

0.7 

0 

0.95 

0.42 
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• Dari kurva utilitas diketahui nilai utility dari masing-
masing payoff 

• Nilai ekspektasi (harapan) utility (EU) : 

    Alternatif  A1 =  

    0.5 * 1 + 0.4 * 0.7 + 0.1 * 0  = 0.78 

    Alternatif A2 = 

    0.7 * 0.95 + 0.3 * 0.42  =  0.79. 

    EU A2 > EU A1   pilih alternatif A2 

• Dengan mencari NET diketahui rupiahnya dengan 
menarik garis vertikal pada kurva utilitas. 

    EU = 0.78  NET = 48 ribu. 

    EU = 0.79   NET = 49 ribu 
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Cara menentukan nilai utilitas 

 • Metode lotere referensi, yang memiliki 2 kejadian yaitu 
menang untuk pencapaian hasil terbaik (the best 
outcome) dan kalah untuk pencapaian hasil terburuk 
(worst outcome). 

• Prosedur : 

1.  Semua hasil (payoff) dibuat peringkatnya 

      Hn     payoff terbaik 

       . 

       Hk 

        . 

       H2 

       H1     payoff terjelek 
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2. Utilitas untuk hasil terbaik dan terjelek ditentukan 
sembarang.  Umumnya yang terbaik 1 dan yang terjelek 
0. 

    U(Hn)   = 1 

     . 

     . 

     U(H1)   = 0 

3. Lotere referensi dirumuskan, yaitu suatu lotere yang 
mempunyai hadiah sebesar Hn jika menang, dan H1 jika 
kalah. 

menang 

kalah 

pk 

1 - pk 

Hn 

H1 
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4. Untuk payoff antara Hk, pengambil keputusan 
menetapkan suatu nilai probabilitas pk yang membuat dia 
tidak membedakan (indifferent) antara Hk    dengan 
lotere referensi. 

5. Nilai utility Hk dihitung sama dengan nilai ekspektasi 
utility untuk lotere referensi dengan probabilitas menang 
sebesar pk dan kalah sebesar 1 – pk. 

 

    EU(Hk) = pk * U(Hn) + (1-pk) * U(H1) 
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Sikap Pengambil Keputusan 
Terhadap Risiko 
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UTILITAS DAN SIKAP TERHADAP RESIKO 
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Ekspektasi payoff = 0.5 * 100 + 0.5 * 0  = 50 juta 

• Apabila seseorang menetapkan : 

   NET = 30 juta   ia seorang penghindar resiko 

   Premi resiko = nilai ekspektasi payoff - NET 

                      = 50 juta–30 juta =20 juta. 

Premi resiko adalah sejumlah uang yang rela dilepaskan oleh 
pengambil keputusan untuk menghindarkan resiko. 

Contoh  : 

 
Rp. 100 juta 

Rp. 0 

0.5 

0.5 
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• Apabila ia menetapkan : 

   NET = 70 juta   ia seorang  pengambil resiko 

   Premi resiko = nilai ekspektasi payoff - NET 

                      = 50 juta–70 juta = - 20 juta. 

• Apabila ia menetapkan : 

   NET = 50 juta  ia seorang yang netral 

   Premi resiko  = nilai ekspektasi payoff – NET 

                        = 50 juta – 50 juta = 0. 
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Pengambilan keputusan berdasarkan 
Ekpektasi Utility 



 Semakin diinginkan suatu outcome, semakin 
tinggi utilitas. 

 Bila pengambil keputusan lebih menyukai 
outcome 1 dibandingkan outcome 2, dan 
outcome 2 lebih disukai dibandingkan outcome 
3 maka outcome 1 lebih disukai dari outcome 3. 

 Bila pengambil keputusan bersikap indifferent 
terhadap dua outcome, maka utilitas kedua 
outcome adalah sama. 
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Contoh Pengambilan Keputusan dengan Utilitas : 

 


